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Tärkeää
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se
myöhempää tarvetta varten.

Vaara
- Älä upota laitteen alustaa, virtajohtoa tai pistoketta veteen tai
muuhun nesteeseen.
- Kalkinpoisto-ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa pysyviä
vikoja.
- Älä pura alustaa, ettet saa sähköiskua.
Varoitus
- Laitetta voivat käyttää myös henkilöt, joiden fyysinen tai
henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta
tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen
turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön
edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät
vaarat.
- Lapset eivät saa käyttää laitetta. Pidä laite ja sen johto poissa
lasten ulottuvilta.
- Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa
paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen
pistorasiaan.
- Älä käytä laitetta, jos pistoke, johto tai itse laite on
vaurioitunut.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihdatettava Philipsin valtuuttamassa
huoltoliikkeessä.
- Sähköisen höyrysterilointilaitteen sisällä ei ole huollettavia osia.
Älä yritä avata, huoltaa tai korjata sähköistä
höyrysterilointilaitetta itse.
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- Laite kuumenee voimakkaasti käytön aikana ja voi
kosketettaessa aiheuttaa palovamman.
- Varo kannen höyryaukosta tulevaa kuumaa höyryä. Höyry voi
aiheuttaa palovammoja.
- Älä kosketa alustaa, koreja tai kantta käytön aikana tai pian sen
jälkeen, koska osat ovat erittäin kuumia. Nosta kantta
ainoastaan kahvasta.
- Älä siirrä tai avaa laitetta, kun se on käynnissä tai kun vesi on
vielä kuumaa. 
- Älä koskaan aseta laitteen päälle mitään laitteen ollessa
käynnissä.
- Käytä vain vettä, johon ei ole lisätty muita aineita.
- Älä laita sterilointilaitteeseen valkaisuaineita tai muita
kemikaaleja.
- Älä kaada säiliöön vettä yli merkkiviivan (130 ml).
- Steriloi ainoastaan tuttipulloja ja muita esineitä, joille sterilointi
sopii. Varmista steriloitavan esineen käyttöoppaasta, sopiiko
sterilointi sille.
- Jos haluat keskeyttää toiminnon, sammuta laite painamalla
virtapainiketta.
- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien käyttöön.
- Älä käytä sterilointilaitetta muuhun kuin sen varsinaiseen
tarkoitukseen, jotta vältät mahdolliset vahingot.
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Varoitus
- Älä koskaan käytä muita kuin Philipsin valmistamia tai
suosittelemia lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita osia,
takuu ei ole voimassa.
- Älä jätä laitetta liian kuumaan tai suoraan
auringonpaisteeseen.
- Anna laitteen jäähtyä, ennen kuin siirrät sitä tai asetat sen
säilytykseen.
- Laitteen ulkopinta voi kuumentua käytön aikana.
- Älä steriloi kovin pieniä esineitä, jotka voivat pudota
korin pohjassa olevista aukoista.
- Älä koskaan aseta esineitä suoraan lämmitysvastuksen päälle,
kun laite käynnistetään.
- Älä käytä laitetta, jos se on pudonnut lattialle tai vaurioitunut
muutoin. Toimita laite Philipsin valtuuttamaan
huoltoliikkeeseen korjattavaksi.
- Säilytä ja käytä laitetta tukevalla, tasaisella ja vaakasuoralla
alustalla.
- Älä laita laitetta kuumalle alustalle.
- Älä jätä virtajohtoa roikkumaan sen pöydän tai työtason
reunan yli, jonka päällä laite on.
- Kaada aina käytön jälkeen jäljelle jäänyt vesi pois laitteesta,
kun laite on jäähtynyt.
- Katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen
kuin vaihdat lisäosia tai kosket osiin, jotka liikkuvat käytön
aikana.
- Ympäristön olosuhteet, kuten lämpötila ja korkeus, voivat
vaikuttaa laitteen toimintaan.
- Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta.
- Irrota laitteen virtajohto aina pistorasiasta, kun jätät laitteen
ilman valvontaa.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja
säännöksiä.
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Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteen käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin
tukipalveluita rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.
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D
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R
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Sterilointitila
Kuivaustila
Valitsin ja edistymisen merkkivalot

Huomioitavaa

• Älä kaada vettä ilmanpoistoaukkoon.

• Älä upota pääyksikköä veteen.

• Älä aseta mitään esineitä, kuten pyyhettä tai
puhdistusliinaa, pääyksikön alle käytön aikana.

• Käytä 130 ml vettä.
130ml

• Puhdista osat sterilointia varten ennen kuin asetat ne
sterilointilaitteeseen.
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• Pura kaikki pullon osat kokonaan ja aseta ne
sterilointilaitteeseen aukot alaspäin, jotta ne eivät täyty
vedellä.

• Kaada jäljellä oleva vesi pois suuresta korista aina
käytön jälkeen.

• Puhdista suodatin 4 viikon välein.

• Tee sterilointilaitteen kalkinpoisto 4 viikon välein.
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Tutustuminen asetuksiin
Huomautus: pese pullot ja muut esineet ennen sterilointia.
Steriloi ainoastaan esineitä, joille sterilointi sopii. Älä steriloi esineitä, jotka ovat täynnä
nestettä, kuten purulelua, jossa on viilentävää nestettä.

Sterilointi

Auto

Kuivaus

• Sterilointitila on tarkoitettu vauvantarvikkeiden
sterilointiin.
• Sterilointi kestää noin 10 minuuttia.
• Lämmitys kestää noin 4 minuuttia ja sterilointi noin
6 minuuttia.
• Kaada laitteen alaosan vesisäiliöön täsmälleen 130 ml
vettä.
• Automaattisessa tilassa voi sekä steriloida että kuivata
vauvantarvikkeita samalla kertaa.
• Automaattinen sterilointi kestää noin 40 minuuttia.
• Kun käytät automaattista tilaa, laite steriloi ensin
ja aloittaa kuivauksen sen jälkeen automaattisesti.
Sterilointi kestää noin 10 minuuttia ja kuivaus noin
30 minuuttia.
• Kaada laitteen alaosan vesisäiliöön täsmälleen 130 ml
vettä.
• Kuivaustila on tarkoitettu vauvantarvikkeiden
kuivaamiseen.
• Kuivaus kestää noin 30 minuuttia.
• Kun kuivaat vauvantarvikkeita, älä lisää vettä laitteen
alaosan vesisäiliöön.
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Käyttöönotto
Kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa, sitä kannattaa käyttää siten, että korit ovat tyhjät.
1 Kaada puhtaasta tuttipullosta täsmälleen 130 ml vettä suoraan laitteen alaosan
vesisäiliöön.
Vihje: laitteessa on tarkoitus käyttää vesijohtovettä. Jos asut alueella, jossa on kova
vesi, kalkkia voi muodostua nopeasti. Tästä syytä suosittelemme, että laitteessa
käytetään tislattua tai puhdistettua vettä. Tämä pidentää laitteen käyttöikää.
Lisätietoja kalkkikertymistä on kohdassa Kalkinpoisto.

130ml
130ml

130ml

2

Aseta suuri kori alustalle.

3

Aseta pohjalevy suureen koriin.

4

Aseta pieni kori suureen koriin.
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5

Aseta pienen korin kansi paikalleen.

6

Työnnä pistoke pistorasiaan.

7

Käännä virtapainike sterilointitilan kohtaan. Käynnistä
laite painamalla virtapainiketta.

Varoitus: Alusta, korit ja kansi kuumenevat käytön aikana tai
pian sen jälkeen.
• Kaikki edistymisen merkkivalot vilkkuvat steriloinnin
aikana.
• Steriloinnin jälkeen valot sammuvat ja laite sammuu
automaattisesti.
• Voit kuivata laitteen kääntämällä virtapainikkeen
kuivaustilaan. Kuivaus kestää noin 30 minuuttia.

8

1

2

Kun laite on jäähtynyt kokonaan, irrota kansi, pieni kori, aluslevy ja suuri kori ja
pyyhi ne kuiviksi.

Huomautus: kun poistat suurta koria alustalta, huomioi valumisastiaan jäänyt vesi.

9

Anna laitteen jäähtyä täysin vähintään 10 minuutin ajan, ennen kuin käytät sitä
uudelleen.

Huomautus: laite ei toimi 10 minuuttiin steriloinnin jälkeen. Sen tarvitsee jäähtyä
ensin.
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Käyttöönoton valmistelu

Valmistautuminen steriloimiseen

Ennen kuin laitat steriloitavat esineet sterilointilaitteeseen, puhdista ne huolellisesti
astianpesukoneessa tai pese ne käsin kuumalla vedellä ja nestemäisellä astianpesuaineella.

Sterilointilaitteen kokoaminen

Sterilointilaitteen voi koota useilla tavoilla.
1 Käyttämällä ainoastaan pientä koria alustalla voit
steriloida pieniä esineitä, kuten tutteja.

2

Käyttämällä ainoastaan suurta koria alustalla voit
steriloida keskikokoisia esineitä, kuten rintapumppujen
osia sekä lasten lautasia ja aterimia.

3

Käyttämällä suurta ja pientä koria alustalla voit steriloida
enintään kuusi 330 ml:n pulloa. Aseta pullot ylösalaisin
suureen koriin ja pullojen suojukset, kierrerenkaat ja tutit
pieneen koriin.

Huomautus: kun täytät pientä koria, aseta kierrerenkaat
pohjalle ja tutit ja suojukset väljästi kierrerenkaiden päälle.

Huomautus: varmista, että kaikki steriloitavat osat on purettu
kokonaan, ja aseta ne koriin aukot alaspäin, jotta ne eivät
täyty vedellä.
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Käyttö

Sterilointi

Sterilointilaitteen perusteellinen, kemikaaliton puhdistus pitää laitteen sisällön steriilinä
enintään 24 tuntia, kun kansi on kiinni. Steriloinnin jälkeen vauvantarvikkeisiin jäävä vesi on
steriiliä eikä kerää bakteereja.

1
2

Kaada vesi suoraan alustan vesisäiliöön (katso kohtaa Käyttöönotto).

3

Kokoa sterilointilaite (katso kohta Sterilointilaitteen kokoaminen) ja aseta
steriloitavat esineet siihen.
Aseta pienen tai suuren korin kansi paikalleen.

4

Työnnä pistoke pistorasiaan.

5

Käännä virtapainike sterilointitilan kohtaan. Käynnistä
laite painamalla virtapainiketta.

Varoitus: Alusta, korit ja kansi kuumenevat käytön aikana tai
pian sen jälkeen.

Huomautus: voit sammuttaa laitteen painamalla
sammutuspainiketta.
• Kaikki edistymisen merkkivalot vilkkuvat steriloinnin
aikana.
• Steriloinnin jälkeen valot sammuvat ja laite sammuu
automaattisesti.
6 Irrota kansi.
Odota, kunnes laite on jäähtynyt, ennen kuin irrotat kannen.
Ole varovainen. Sterilointilaitteesta saattaa tulla kuumaa höyryä.

7

1

2

Poista pullot ja muut esineet korista. Poista pienimmät esineet pihdeillä.
Ole varovainen. Steriloidut esineet saattavat olla vielä kuumia.

Huomautus: pese kädet perusteellisesti, ennen kuin kosketat steriloituja esineitä.

8

Irrota laite pistorasiasta ja odota, kunnes laite on jäähtynyt täysin.
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9

Poista pieni ja suuri kori.

Huomautus: kun poistat suurta koria, huomioi valumisastiaan jäänyt vesi.

Huomautus: valumisastia on tarkoitettu keräämään maito- tai ruokajäämät esineistä,
jotta ne eivät joudu alustan vesisäiliöön. Tämä optimoi sterilointitehon ja helpottaa
lämmitysvastuksen puhdistamista.

10 Irrota pohjalevy suuresta korista. Kaada suuren korin valumisastiaan jäänyt vesi
pois ja puhdista valumisastia (katso kohtaa Puhdistus).

11 Kaada jäljelle jäänyt vesi pois vesisäiliöstä ja pyyhi säiliö kuivaksi.

Huomautus: laite ei toimi 10 minuuttiin steriloinnin jälkeen. Sen tarvitsee jäähtyä
ensin.

Automaattinen tila – Sterilointi ja kuivaus
1
2

Kaada vesi suoraan alustan vesisäiliöön (katso kohtaa Käyttöönotto).

Kokoa sterilointilaite (katso kohta Sterilointilaitteen kokoaminen) ja aseta
steriloitavat esineet siihen.

Huomautus: varmista, että kaikki esineet on purettu täysin ja asetettu koriin aukot
alaspäin, jotta ne kuivuvat tehokkaasti.
Ole varovainen. Sterilointilaitteesta tulee kuumaa höyryä, kun kuivaus alkaa.

3

Aseta pienen tai suuren korin kansi paikalleen.

4

Työnnä pistoke pistorasiaan.
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5

Käännä virtapainike automaattisen tilan kohtaan.
Käynnistä laite painamalla virtapainiketta.
• Laite aloittaa ensin steriloinnin. Kaikki edistymisen
merkkivalot vilkkuvat steriloinnin aikana.
• Sen jälkeen kuivaus alkaa automaattisesti. Edistymisen
merkkivalot vilkkuvat kuivauksen aikana.
• Prosessin jälkeen valot sammuvat ja laite sammuu
automaattisesti.

1

2

Varoitus: Alusta, korit ja kansi kuumenevat käytön aikana tai
pian sen jälkeen.

6
7

Irrota kansi.

Poista pullot ja muut esineet korista. Poista pienimmät esineet pihdeillä.
Ole varovainen. Steriloidut esineet saattavat olla vielä kuumia.

Huomautus: pese kädet perusteellisesti, ennen kuin kosketat steriloituja esineitä.

Huomautus: kuivaustulos voi vaihdella ympäristön lämpötilan ja kosteuden sekä
sterilointilaitteen kuormituksen mukaan. Tarvittaessa voit käynnistää kuivauksen
uudelleen.

8
9

Irrota laite pistorasiasta ja odota, kunnes laite on jäähtynyt täysin.
Poista pieni ja suuri kori.

Huomautus: kun poistat suurta koria, huomioi valumisastiaan jäänyt vesi.

10 Irrota pohjalevy suuresta korista. Kaada suuren korin valumisastiaan jäänyt vesi
pois ja puhdista valumisastia (katso kohtaa Puhdistus).

Kuivatus
1

Kokoa sterilointilaite (katso kohta Sterilointilaitteen kokoaminen) ja aseta
kuivattavat esineet siihen.

Huomautus: varmista, että kaikki esineet on purettu täysin ja asetettu koriin aukot
alaspäin, jotta ne kuivuvat tehokkaasti.
Ole varovainen. Sterilointilaitteesta tulee kuumaa höyryä, kun kuivaus alkaa.

2

Aseta pienen tai suuren korin kansi paikalleen.
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3

Työnnä pistoke pistorasiaan.

4

Käännä virtapainike kuivaustilan kohtaan. Käynnistä laite
painamalla virtapainiketta.
• Kuivaus alkaa noin 30 sekunnin kuluttua. Laite lämpenee
ja alkaa tuottaa lämmintä ilmaa esineiden kuivaamista
varten.
• Edistymisen merkkivalot vilkkuvat kuivauksen aikana.
• Kuivauksen jälkeen valot sammuvat ja laite sammuu
automaattisesti.

1

2

Varoitus: Alusta, korit ja kansi kuumenevat käytön aikana tai
pian sen jälkeen.

5
6

Irrota kansi.

Poista pullot ja muut esineet korista. Poista pienimmät esineet pihdeillä.
Ole varovainen. Kuivatut esineet saattavat olla vielä kuumia.

Huomautus: pese kädet perusteellisesti, ennen kuin kosketat kuivattuja esineitä.

Huomautus: kuivaustulos voi vaihdella ympäristön lämpötilan ja kosteuden sekä
sterilointilaitteen kuormituksen mukaan. Tarvittaessa voit käynnistää kuivauksen
uudelleen.

7

Irrota laite pistorasiasta ja odota, kunnes laite on jäähtynyt täysin.
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Puhdistus
Älä käytä laitteen puhdistamiseen hankaavia tai voimakkaita puhdistusaineita
(esimerkiksi valkaisuaineita) tai hankaustyynyä.
Älä upota alustaa ja virtajohtoa veteen tai muuhun nesteeseen.

Huomautus: sterilointilaite ei ole konepestävä. Korit, pohjalevyn ja kannen voi pestä
kuumalla vedellä ja nestemäisellä astianpesuaineella.
1 Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista.

2
3

Puhdista alusta kostealla liinalla.
Irrota pohjalevy suuresta korista.
Kaada suuren korin valumisastiaan jäänyt vesi pois.

Huomautus: suuren korin valumisastiaan kertyy vettä steriloinnin aikana. Kaada
jäljellä oleva vesi pois suuresta korista aina käytön jälkeen.

4

Pese kansi, pieni kori, pohjalevy ja suuri kori kuumalla vedellä ja nestemäisellä
astianpesuaineella.

Huomautus: säilytä sterilointilaitetta puhdistamisen jälkeen puhtaassa ja kuivassa
paikassa.
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Suodattimen puhdistaminen
1

Irrota suodattimen suojus alustasta.

2

Irrota suodatin ja pese se hanavedellä.

3

Anna suodattimen kuivua kokonaan. Aseta se takaisin alustaan ja sulje
suodattimen suojus.

Huomautus: pese suodatin vähintään 4 viikon välein, jotta sen suodatus pysyy
tehokkaana.
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Kalkinpoisto
Sterilointi on erittäin tärkeää vauvan hygienian kannalta. Kalkkikertymät voivat hidastaa
sterilointia ja heikentää sen tehoa.
Kalkkikertymät ovat kovia ja vaaleita. Kalkkikertymien ulkoasu voi vaihdella asuinalueen
veden tyypin mukaan lumivalkoisesta jauheesta ruskehtaviin tahroihin. Kalkkia kertyy sitä
nopeammin, mitä kovempaa vesi on. Sitä kertyy laitteisiin, kun vedessä luonnollisesti olevat
mineraalijäämät eivät haihdu vettä keitettäessä. Vaikka se ei ole sinänsä vahingollista, se
on epämiellyttävän näköistä, vaikeasti poistettavaa ja voi heikentää laitteiden toimintaa tai
vahingoittaa niiden osia, jos kalkin päästää kertymään.
Tee sterilointilaitteen kalkinpoisto vähintään 4 viikon välein, jotta laite toimii
tehokkaasti.

1

Kaada vesisäiliöön 90 ml ruokaetikkaa (5 % etikkaa) ja
30 ml vettä.

2

Aseta pieni kori alustalle. Aseta pienen korin kansi
paikalleen.

3

Käännä virtapainike sterilointitilan kohtaan. Käynnistä
laite painamalla virtapainiketta.

Huomautus: aseta pieni kori alustalle, jotta kuumaa vettä ei
pääse roiskumaan ulos.
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1

2

4

Anna laitteen käydä 5 minuutin ajan ja sammuta se sitten.
Katkaise laitteesta virta painamalla käynnistyspainiketta.

5 min

5
6

Tyhjennä vesisäiliö ja huuhtele se perusteellisesti. Jos huomaat vielä kalkkijäämiä,
poista ne sienellä. Huuhtele uudelleen ja pyyhi alusta kostealla liinalla.
Pese etikkaliuos pois huuhtelemalla myös pieni kori ja kansi.

Huomautus: voit käyttää myös sitruunahappoa sisältäviä kalkinpoistoaineita.
Huomautus: älä käytä muuntyyppisiä kalkinpoistoaineita.

Tarvikkeiden tilaaminen
Voit ostaa lisävarusteita ja varaosia osoitteesta www.philips.com tai Philipsjälleenmyyjältä. Voit myös ottaa yhteyttä Philipsin paikalliseen kuluttajapalvelukeskukseen
(katso yhteystiedot kansainvälisestä takuulehtisestä).

Kierrätys
-

Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU).
Noudata maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä koskevia
sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja
ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Takuu ja tuki
Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa www.philips.com/
support tai lue erillinen kansainvälinen takuulehtinen.
Huomautus: Tälle laitteelle on tehtävä kalkinpoisto säännöllisesti, jotta laite toimii
optimaalisesti. Muutoin laite saattaa lakata lopulta toimimasta. Siinä tapauksessa
takuu EI korvaa korjausta.

- 20 -

Vianmääritys
Tämä osio esittää lyhyesti yleisimmät ongelmat, joita saatat kohdata käyttäessäsi
laitetta. Jos ongelma ei ratkea alla olevien ohjeiden avulla, ota yhteyttä paikalliseen
kuluttajapalvelukeskukseen.
Ongelma

Ratkaisu

Milloin
sterilointilaiteesta on
poistettava kalkki?

Kun käytät sterilointilaitetta, huomaat ehkä sen lämpölevyssä
pieniä pisteitä, joiden väri voi vaihdella lumivalkoisesta
ruskehtavaan. Se tarkoittaa, että sterilointilaitteesta on
poistettava kalkki.
Sterilointilaitteesta on joka tapauksessa poistettava kalkki
4 viikon välein, jotta sen toiminta pysyy tehokkaana.

Miksi sterilointi kestää
vain hetken?

Vettä ei ole lisätty tarpeeksi sterilointia varten.
Kaada laitteen alaosan vesisäiliöön täsmälleen 130 ml vettä.

Miksi lämpölevyllä on
Kalkkikertymät saattavat estää lämpölevyn toiminnan.
paljon vettä steriloinnin Sterilointilaitteesta on poistettava kalkki vähintään 4 viikon
jälkeen?
välein.
Katso kohtaa Kalkinpoisto.
Miksi alustasta tulee
palaneen käryä ja
siinä on palamisen
merkkejä?

Et ehkä ole kaatanut vesijäämiä pois suuren korin
valumisastiasta säännöllisesti. Suuren korin valumisastiaan
kertyy vettä steriloinnin aikana. Kaada jäljellä oleva vesi pois
suuresta korista aina käytön jälkeen.

1
2

Irrota pohjalevy suuresta korista. Kaada suuren korin
valumisastiaan jäänyt vesi pois.
Pese pohjalevy ja suuri kori kuumalla vedellä ja
nestemäisellä astianpesuaineella.

Esineitä ei ehkä ole puhdistettu perusteellisesti ennen
sterilointia.
Ennen kuin laitat steriloitavat esineet sterilointilaitteeseen,
puhdista ne huolellisesti astianpesukoneessa tai pese ne käsin
kuumalla vedellä ja nestemäisellä astianpesuaineella.
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Ongelma

Ratkaisu

Lämpölevyn pinnoite
irtoaa. Vaikuttaako
tämä toimintaan?

Tämä ei vaikuta sterilointilaitteen toimintaan.
Varmista, ettet käytä lämpölevyn puhdistamiseen mitään
hankaavia tai voimakkaita puhdistusaineita (esimerkiksi
valkaisuaineita) tai hankaustyynyä.

Miksi sterilointilaite
lakkasi toimimasta?

Kalkkikertymät saattavat estää lämpölevyn toiminnan.
Sterilointilaitteesta on poistettava kalkki vähintään 4 viikon
välein.
Katso kohtaa Kalkinpoisto.

Esineet ovat kuivauksen Seuraavat syyt voivat vaikuttaa siihen, että esineet ovat vielä
jälkeen vielä märkiä.
märkiä:
• Ympäristön lämpötila ja kosteus
• Sterilointilaitteen kuormitus
• Esineet ovat liian lähellä toisiaan
Varmista, että kuuma ilma pääsee kiertämään esineiden
ympärillä, jotta kuivaus onnistuu tehokkaasti. Tarvittaessa voit
käynnistää kuivauksen uudelleen.
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